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 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 
 

 سم.
 أفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد األنبياء: 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا 
 لشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.و 

وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق "في النوع التاسع والثالثين:  -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الحافظ ابن كثير 
صلى هللا عليه -أبو بكر عبد هللا بن عثمان التيمي خليفة رسول هللا  -عليهم الصالة والسالم-بعد األنبياء 

قبل الناس كلهم، قال رسول  -صلى هللا عليه وسلم-الصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول وسمي ب ،-وسلم
وقد  ))ما دعوُت أحدًا إلى اإليمان إال كانت له كبوٌة إال أبا بكر فإنه لم يتلعثم((: -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 وهلل الحمد. ،ذكرُت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلٍد على حدة
رضي هللا -، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب -رضي هللا عنه-ثم من بعده عمر بن الخطاب 

ى بين ستة، شور  نصار حين جعل عمر األمر من بعدهالمهاجرين واأل  ، هذا رأي-م أجمعينتعالى عنه
في النساء  بلياليها، حتى سأل ثالثة أيام واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف فانحصر في عثمان وعلي،

 "هم..و والصبيان في المكاتب فلم ير  ،خدورهن
 فلم يرهم يعني عبد الرحمن بن عوف.يرهم، يرهم، 
: -رحمه هللا تعالى-قطني اله األمر قبله، ولهذا قال الدار وو  لون بعثمان أحدًا، فقدمه على عليفلم يرهم يعد

وجعل جنة  ،-وأكرم مثواهرضي هللا عنه -من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين واألنصار، وصدق 
على عثمان، ويحكى  من أهل السنة إلى تقديم عليالفردوس مأواه، والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة 

 ،ونصره ابن خزيمة والخطابي ،: إنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراحيقاللكن  ،عن سفيان الثوري 
 مردود بما تقدم. ،وهو ضعيفٌ 

 :ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، وأما السابقون األولون فقيل ، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد،ية العشرةثم بق
 هم من صلى القبلتين...

صلى الصالة الذي ت   ،صلى القبلتين :نقولما صلى الصالتين  ؟صلى القبلتينإلى، إلى، من صلى إلى القبلتين، 
 .، نعماجهة ي صلى إليههي وليست القبلة، القبلة 

 :وقيل ،أهل بيعة الرضوان :وقيل : أهل بدر،هم من صلى إلى القبلتين، وقيل :وأما السابقون األولون فقيل
 وهللا أعلم. ،غير ذلك



 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
هذا النوع المهم الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به تعريف  في -رحمه هللا تعالى-لما ذكر المؤلف 

ثم من  ،بعد ذلك أفضل الصحابة، بادئًا بالعشرة -رحمه هللا تعالى-وما للصحابة من حقوق، ذكر  ،الصحابي
 -عليهم السالم-بل أفضل الخلق بعد األنبياء  ،يليهم على الترتيب، فقال: أفضل الصحابة يعني على اإلطالق

مي بذلك  -صلى هللا عليه وسلم-بكر عبد هللا بن عثمان أبي قحافة التيمي خليفة رسول هللا أبو  الصديق، س 
-صدق النبي  -رضي هللا عنه-قبل الناس كلهم، صدقه  -عليه الصالة والسالم-لمبادرته إلى تصديق الرسول 

إلى التصديق فاستحق هذا اللقب  في أموٍر لم تحتملها عقول كثيٍر من الناس، وبادر -عليه الصالة والسالم
 نزل من اإلسالم بهذه المنزلة.وأ  

وما ينقل عن الصحابة وعن الخلفاء استروح ومال من خالل هذه النقول  ،بعض الناس إذا رأى األعمال الظاهرة
ر وذكره قد يفوق ذكر أبي بك ،ما يتعلق باألعمال الظاهرة إلى تفضيل عمر، وال شك أن عمر له مواقف كثيرةم

إنما فاقهم بما  ،ما فاق الناس بكثرة صياٍم وال صالة -ي هللا عنهرض-وأبو بكر في كثيٍر من األمور الظاهرة، 
رضي هللا -وقر في قلبه، وهذا أمٌر يغفل عنه كثيٌر من الناس، ومثله ما ذهب إليه بعضهم من تفضيل علي 

توا إلى أن ، ولم يلتفعلى عثمان -ة والسالمعليه الصال-ولقربه من النبي  ،لنباهة ذكره بين الصحابة -عنه
لع عليه، لكن إذا وجد النص قضى على كل قال، فالنص المستفيض الميزان هو القلب، وهذا أمٌر خفي ال ي ط  

ذكر  -عليه الصالة والسالم-بل الذي قد يصل إلى حد التواتر أن النبي  ،-عليه الصالة والسالم-عن النبي 
في حديث  ،-رضي هللا عنه-ثم ربع بعلي  ،ثم عثمان ،ثم عمر ،-رضي هللا عنه-ر أفضل األمة وأنه أبو بك

 ابن عمر وغيره في الصحيحين.
إلى اإليمان إال كانت له كبوة إال أبا بكر فإنه لم  ))ما دعوت  أحداً : -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا 

سلم من الرجال كما هو معروف، يقول الحافظ ابن د عي إلى اإلسالم فأجاب، ولذا هو أول من أ ،بادر يتلعثم((
واألمر  والفتاوى عنه في مجلٍد على حدة" ،ومسنده ه"وقد ذكرُت سيرته وفضائل: -رحمه هللا تعالى-كثير 

فكلُّ نوٍع وفرٍع من أنواع المعرفة  ،من جميع الجهات -رضي هللا عنه-يحتمل أكثر من ذلك، إذا د رس أبو بكر 
 يحتاج إلى مجلد.

تواريخ مملوءة بذكر أخباره وسيرته العطرة، فضائله أيضًا والورد في ذكره  "ذكرُت سيرته وفضائله"يقول: 
ذا خ   ،النصوص دلت على ذلك وما رواه  ،رجت هذه النصوص جاءت في مجلد، مسنده أيضاً وفيها كثرة أيضًا، وا 

السنة وحفظها، والفتاوى عنه نقل عنه لكنه روى جملة صالحة من  ،من األحاديث على أنه لم يكن من المكثرين
، وقد ذكره ابن القيم وغيره في صدر من -سبحانه وتعالى-بل هو من سادات الموقعين عن هللا  ،في هذا الباب

مع أن األمر  "والفتاوى عنه في مجلٍد على حدة، وهلل الحمد"، يقول: -عليه الصالة والسالم-يفتي بعد النبي 
 يحتمل مجلدات.

 ،هذا قول  جماهير أهل السنة ، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب"-رضي هللا عنه-مر بن الخطاب "ثم بعد ع
وليس  ،من أهل السنةليس كلهم على هذا الترتيب، وال شك أن الذي يقدم على أبي بكر أحدًا كائنًا من كان أنه 

ثم عمر، والخالف في الثالث  ،بقول وال ضعيف عند أهل السنة، فأهل السنة كلهم مجمعون على تقديم أبي بكر



ثم  ،-رضي هللا عنه-مع أن القول المخالف قوٌل ضعيف مرجوح، فالثالث عند جماهير أهل السنة هو عثمان 
 .-الجميعرضي هللا عن -علي بن أبي طالب 

ه علي-" الذين توفي عنهم النبي المهاجرين واألنصار حين جعل األمر من بعده شورى بين ستة هذا رأي"يقول: 
 ؟اآلن مضى منهم أبو بكر وعمر، بقي من العشرة كم ،وهو راض -الصالة والسالم
 .طالب:......

 أخرج من؟ ؟بين ستةاألمر  جعلليش يعني 
 .طالب:......

 هاه؟ أبو عبيدة حي؟طيب، 
 .طالب:......

 نعم.
 .طالب:......

 ، نعم.نعم، أبو عبيدة توفي قبل وفاة عمر
 .طالب:......

 .جعل األمر من بعده شورى بين ستة -هللا عنه رضي-عمر نعم، 
 .طالب:......

 نعم.
 .طالب:......

 سعععععععيد وسعععععععٌد وابععععععن عععععععوف وطلحععععععة
 جج

 ُُ وعععععععععععامر  فهععععععععععٍر والزبيععععععععععر الممعععععععععععدح 
 

 .طالب:......
 .-وأرضاهرضي هللا عنه -لكنه اعتزل بالعقيق  ،أدرك الفتن ،تأخر ،سعد، سعد بن أبي وقاص ال تأخر طويل

 .طالب:......
"عبد الرحمن بن اجتهد ، -رضي هللا عنهم-لمقصود أن األمر انحصر بين هؤالء الستة في عثمان وعلي ا

عوف ثالثة أيام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن، والصبيان في المكاتب، ولم يرهم يعدلون بعثمان 
-بين أبي بكر وعمر، عمر لكن الشخص الذي ينظر إلى المظاهر والمواقف مثل ما تقدم في المفاضلة  أحدًا"

صاحب شدة وبأس وقوة وحزم، وفي هذا الباب ما في شك أنه يلفت، وعلي كذلك بالنسبة  -رضي هللا عنه
وما قدمه لإلسالم أمٌر  ،تستحي منه المالئكة، وسابقته معروفة ؟!لعثمان، لكن من يعدل بعثمان غيره مع وجوده

"فقدمه على علي  ال يخفى على صبيان المكاتب ،ز الجيوشوتجهي ،ال يخفى على أحد، وبذله في نصر الدين
 على أنه جاء في النصوص ما يدلُّ على الترتيب لهؤالء األربعة.وواله األمر قبله" 

عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين  من قدم :-اإلمام المعروف أبو الحسن- "ولهذا يقول الدارقطنييقول: 
؛ ألنهم قدموا عثمان على علي، فمن قدم غير ما قدموه فقد تنقصهم، ورأى مه، ال شك أنه متنقٌص لواألنصار"



رضي هللا عنه -"وصدق وهذا تنقص،  ،بل قوٌل مرجوح ،أن قولهم غير صواب، ورأى أن قولهم ليس بصائب
 وهللا المستعان.، وأكرم مثواه، وجعل جنة الفردوس مأواه"، -وأرضاه

إلى تقديم علي على  بعض أهل الكوفة من أهل السنةذهب  -قد- ه"أن :-يقول الحافظ ابن كثير-والعجب 
رضي هللا -ألن علي  قبل بعض أهل الكوفةمن  على عثمان ، تقديم عليوال شك أن هذا من تأثير البيئة عثمان"

كثر أنصاره وأتباعه فيها، وحفظت مناقبه فيها أكثر من غيره، فاستروحه بعضهم ومال و استوطن الكوفة،  -عنه
"عن سفيان الثوري، لكن يقال: إنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن وهذا محكي  ،تقديمه على عثمان إلى

ما ثبت من النصوص الصحيحة ل مردود بما تقدم" ،ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو قوٌل ضعيف ،الجراح
 .-رضي هللا عن الجميع-وأنه أفضل من علي  ،الصريحة التي تدل على فضل عثمان

ال، وجود مثل هذا الخالف يدل على أن الترجيح ألن هذه الفضائل وهذه  ،س معنى هذا أن المفضول متنقصولي
مناقب والمزايا الشيء مما يدل على أن للطرف اآلخر من ال ،وهذه المناقب زادت على الطرف اآلخر ،المزايا

ال، علي معروف في  ،يتنقص علي ..... ،-رضي هللا عنه-هذا ال يتضمن تنقص إذا فضلنا عثمان الكثير، أن 
 ،شجاعة علي ،-رضي هللا عنه-حزم علي  ،مضرب المثل -رضي هللا عنه-وفقه علي  ،علمه وحلمه وعقله

-، مصاهرته للنبي -عليه الصالة والسالم-قربه من النبي  ،سابقة علي أول من أسلم من الصبيان ،كرم علي
 وهللا المستعان. ،، كل هذه مزايا وفضائل-عليه الصالة والسالم

 "ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، أما السابقون األولون"يقول: 
ثم  ،لكن أكثر أهل العلم على أنهم من صلى إلى القبلتين، من صلى إلى بيت المقدس قبل النسخ ،اختلف فيهم

وجاء من النصوص ما يدل على فضل أهل  ل بيعة الرضوان""وقيل: أهل بدر، وقيل: أهصلى إلى الكعبة، 
هم السابقون  ،هم من أسلم قبل الفتح :كما جاء في النصوص ما يدل على أهل بيعة الشجرة، وقيل ،بدر

 األولون، ولذا جاء تفضيلهم على من أسلم وأنفق بعد الفتح وقاتل بعد الفتح ليسوا كمن فعل ذلك قبل الفتح.
 .طالب:......

 هم ال عالقة لهم بهذه األمور.هماؤ ال، النساء والصبيان وعامة الناس ود ،ال
 .طالب:......

عبد الرحمن بن عوف هو من أجل أن ينظر يستقرئ هذه المناقب؛ ألن بعضهم يحفظ ما ال يحفظه  ......ال،
هم الناس ودهماؤ ، أما عامة -عليه الصالة والسالم-اآلخر، يستقرئ هذه المناقب التي هي مأثورة عن النبي 

للخليفة و  ، وال يدرك ما ينبغي أو ما يشترط للواليوفساقهم وغيرهم هؤالء ال قيمة لهم؛ ألن الخالفة والية شرعية
ال لو ترك األمر فوضى ترشيح كانت القبائل لها دور كثرًة وقلة، كانت اآلراء واألهواء أيضًا لها  إال أهل العلم، وا 

ينظرون من تتوافر فيه الشروط  ،ر متروك ألهل الحل والعقد من أهل العلمدور في ترشيح الناس، لكن األم
المطلوبة لمن يلي أمر المسلمين، وهذا معروف أنه في حال االنتخاب والترشيح، أما في حال الغلبة والقهر فإذا 

ولو كان  ،انوثبتت له الخالفة فإنه ال يجوز الخروج عليه كائنًا من ك ،واستتب له األمر ،غلب الناس بسيفه
 عبدًا حبشيًا، ولو لم تتوافر فيه الشروط على أن يحكم الناس بشرع هللا.

 .طالب:......



 ،أمر مفروض على الناس ،ليست بشرعية، لكن إذا لم يكن إال هي ،على كل حال االنتخابات ما هي بشرعية
 ولم يكن هناك وسيلة إال هي فتكثير سواد الصالحين والمصلحين مطلوب.

سلمين نحو ورآه من الم -صلى هللا عليه وسلم-: روى عن رسول هللا -رحمه هللا تعالى-قال الشافعي فرٌع: 
الوداع أربعون ألفًا، وكان معه بتبوك سبعون ألفًا،  من ستين ألفًا، وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة

 عشر ألفًا من الصحابة. عن مائة ألف وأربعة -عليه الصالة والسالم-وقبض 
وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة  : أنس وجابر: وأكثرهم روايًة ستة-رحمه هللا تعالى-قال أحمد بن حنبل 

 .-م أجمعينرضي هللا تعالى عنه-وعائشة 
عبد هللا بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود ولكنه توفي قديمًا، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في و قلُت: 

 عبد هللا بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد هللا بن عمرو بن العاص. :بعةالعبادلة، بل قال: العبادلة أر 
ورآه من  ،-صلى هللا عليه وسلم-قال الشافعي: روى عن رسول هللا  فرع": -رحمه هللا تعالى-يقول 

ال فهم أكثر م ،وما وصله ،وهذا على حد علمه من ستين ألفًا" ن نحوالمسلمي ن ذلك، الصحابة وما بلغه، وا 
يزيدون على مائة  ،أكثر من ذلك :قيل رعة: شهد معه حجة الوداع أربعون ألفًا"قال أبو ز " أكثر من ستين ألف

عليه -أنه ينظر مد البصر؛ للحديث في صحيح مسلم في حجة النبي  -رضي هللا عنه-ألف، ولذا يقول جابر 
المقصود ومن خلفه وورائه كذلك،  ،كوعن شماله كذل ،وعن يمينه كذلك ،بين يديه مد البصر -الصالة والسالم

 وهللا المستعان. ،ويأتسون به في هذه الحجة ،-عليه الصالة والسالم-غفير جاؤوا ليقتدوا بالنبي  أنه جمع
وكل هذه أقوال تقريبية، وعرفنا الضابط  عن مائة وأربعة عشر من الصحابة" -عليه الصالة والسالم-بض "وقُ 

، فالمتقدمون ال يهتمون باألعداد على -إن شاء هللا تعالى-وستأتي اإلشارة إليه  ،وما تثبت به الصحبة ،باألمس
ومنهم من قائل مائة وأربعة عشر  ،هم أربعون ألف :التحرير، ولذا تجدون أقوالهم متباينة تباينًا كبيرًا، فمن قائل

وفالن عنده  ،عة أطفالوفالن عنده سبوفالن فالن وفالن  ،ألف؛ ألنهم ليس عندهم مصلحة إحصاء تعد الناس
نعم، إنما هم يهتمون بما يبلغهم إلى الدار اآلخرة، أما هذه األمور التي تأخذ من األوقات ما تأخذ مع أن  ،خمسة

 وهللا المستعان. ،واألرزاق بيد هللا ،أثرها يسير
ين أقوالهم، مسند ولذا تجدونه في عدد األحاديث تتبا ،فالمتقدمون ال يعتنون بذكر هذه األعداد على التحرير

 :عشرة يقال ،ثالثة ،حديثين ،ما هو بواحد ،فرق عشرة آالف ،ثالثون ألف :وقيل ،أربعون ألف حديث :أحمد قيل
اثنا عشر ألف،  :وقيل ،ثمانية آالف :وقيل ،سبعة آالف :صحيح مسلم قيلال،  وما عد هذا الحديث،زاغ البصر 

وهذا شيء  ،بدون تكرار أربعة آالف إنه :عن صحيح البخاري الفرق شيٍء يسير، ويقولون  ..،المسألة ما هي
 ،ألفين وستمائة وحديثين :حجر وعده على التحريرابن وا عليه، استمروا على أنه أربعة آالف، حتى جاء تواطؤ 

، نواحد اثني بها المتقدمون، يعتنون بالترقيم وعدد اٍب واحد، فهذه أمور ال يهتمأكثر من الثلث الفرق، يعني في كت
وقت طويل، بدل هذا العدد يحفظون عشرات األحاديث، هذه اهتمامات المتأخرين، أما المتقدمون ويأخذ عليهم 

، وبلغ الترف في بعض ت الحروفإلى أن عد فأمرهم أعلى وأسمى من هذا كله، بلغ الحد عند المتأخرين
أو بالحروف  ،ره ما تقف وال على نقطةمن يؤلف بالحروف المهملة، يعني تقرأ الكتاب من أوله إلى آخالمؤلفين م

، النعم، المعجمة، ألف تفاسير بالحروف المهملة، لكن هل هذا هدف ينبغي لطالب اآلخرة أن يعتني به؟ 



بعضهم أشكل عليه القراءة في تفسير الجاللين هل يقرأه على طهارة أو ال بأس أن يقرأ في تفسير الجاللين وهو 
ال فال بأس، عد الحروف حروف القرآن قال: والحكم للغالب، إ ؟محدث ذا كان الغالب القرآن فتقرأ على طهارة وا 

متساوي، ومن سورة المدثر إلى آخر القرآن زاد  ،إلى آخر سورة المزمل العدد واحد :وحروف التفسير، فيقول
ال من قريب  ،أبداً ما يعتنون بهذا  ؟التفسير قلياًل على حروف القرآن، هذا يمكن أن يذكر عن أحٍد من المتقدمين

 ، نعم؟وال من بعيد
 طالب:.......

طرائقهم في التأليف والتصنيف أمٌر أس، لكن عناية المتقدمين غير هذا، يتوضأ مرة ال ب ،يتوضأ مرةبهو ال ما 
، يحفظون العلم بهذه األوراق وال شيء سهل سمح، يكتبون ما تيسر من غير مقدمات وال عناية باصطالحات

ال فاألصل ه ي في الصدور، يحفظونها في األوراق لمن جاء بعدهم، ولذا الترف عند المتأخرين في التأليف وا 
وصل إلى حد يجعل األمور الشكلية والعناية بها أهم من المحتوى والمضمون، ولذا ال تجدون البركة في علم 

وذكر من  ،ستدالل لهاواال ،المتأخرين، يعني ترتيب منطقي، تعريف الحد لغًة واصطالحًا، وتصوير المسألة
؟ نعم يذكرون اإلجارة تخفى على أحد ؟خالف، المتقدمون ما يقولون بهذا كله، أمور معروفة يحتاج إلى تعريف

أو من  ؟من بيعرف اإلجارة تبحثون في الكتب المتقدمينال يخفى على أحد، ولذا لو  لها كم تعريف؟ وهي أمر
لمعروفة التي يزاولها الناس في حياتهم اليومية هذا ما يعتني به تعريف األمور ا ؟أو من يعرف.. ؟يعرف البيع

التعريف في العصور  وقد يحتاج إليه ،ف نقصطالب اآلخرة، إال أنه فرض نفسه بعد ذلك، صار الذي ال يعر  
 علىالمتأخرة لما دخل في العلم والتعلم من ليسوا بأهل، طرأ على األفهام ما طرأ، والمناطقة يقولون: الحكم 

 ثم تحكم. ،ال بد أن تتصور، فتعرف أوالً  ،عن التصور الشيء فرع
على كل حال هذا استطراد وسببه هذا العدد الذي ذكر من أربعين ألف إلى مائة وأربعة عشر ألف، وأكثرهم 

له اهتمامه، منهم من يهتم  في الرواية والضبط واالهتمام، كلو  ،وفي الحفظ ،رواية هم متفاوتون في المالزمة
الجهاد، ومنهم من يهتم في اإلنفاق بالصدقة، ومنهم من يتهم بالعبادات الخاصة، ومنهم من يهتم لحفظ العلم، ب

ولذا أكثرهم رواية ستة: أنس بن مالك وجابر بن عبد هللا وابن عباس عبد هللا، وعبد هللا بن عمر وأبو هريرة 
نما من يحيط بالروايات  ،على طريق التحرير وعائشة، هؤالء هم المكثرون من الصحابة، وأعداد ما رووه ال وا 

عدوا ما فيه من روايات أبو  ،مقياس، فذكروا ، جعلوهكلها جعلوا مسند بقي بن مخلد اللي هو أوسع األسانيد
 حافظهم على اإلطالق.و  فهو أكثر الصحابة ،قريب من هذاأو هريرة خمسة آالف وثالثمائة وأربعة وسبعين 

"قلُت: وعبد هللا بن  -رحمه هللا-هناك ابن عباس وابن عمر، زاد الحافظ ابن كثير  مرو""قلُت: وعبد هللا بن ع
يعني ابن مسعود توفي  "ولكنه توفي قديمًا"هؤالء أيضًا من المكثرين، يقول:  عمرٍو وأبو سعيد وابن مسعود"

عم إذا عاش اإلنسان وتفرد واحتاج الناس إلى علمه، ن ،سنة اثنتين وثالثين، بينما غيره ممن عاش بعده طويالً 
ويكثر أصحابه وطالبه،  ،ويشتهر أمره ،واحتاج الناس إلى علمه ال شك أن هللا ينفع به نفع عظيم ،ومات أقرانه

لهذا اإلمام أحمد بن حنبل لم يعد ابن مسعود من العبادلة، فإذا أطلق العبادلة األربعة المقصود بهم ابن الزبير 
تأخرت  ،هؤالء هم العبادلة، والسبب أنهم تأخروا في الوفاة ، بن عمرو بن العاصوابن عباس وابن عمر وعبد هللا

 وفياتهم حتى احتاج الناس إلى علمهم.



 ،من أسلم مطلقًا، ومن الولدان عليٌ أول نه : إمن أسلم من الرجال األحرار أبو بكر الصديق، وقيل فرٌع: وأول
 ،ومن األرقاء بالل ،من وجٍه يصح، ومن الموالي زيد بن حارثة وال دليل عليه ،إنه أول من أسلم مطلقاً  :وقيل

وهو محكٌي عن  ،ومن النساء خديجة، وقيل: إنها أول من أسلم مطلقًا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة
ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على 

نما الخالف فيمن أسلم بعدها.ذلك اإلجما  ع، قال: وا 
لكن حديث  ،على خالٍف بين أهل العلم في ذلك -رحمه هللا تعالى-أول من أسلم من الصحابة كما ذكر المؤلف 

أول ما نزل  -عليه الصالة والسالم-البعثة يدل على أنه يدل على أن أول من أسلم مطلقًا خديجة؛ ألن النبي 
قل عليه اإلجماع، الثعلبي ون   ،وآمنت به ،وصدقته ،ذهب إليها، وقص عليها ما حصلعليه الوحي وهو بالغار 

، لكن األورع خروجًا من هذه -ارضي هللا عنه-نقل اإلجماع على أن من أول أسلم مطلقًا خديجة  -المفسر-
و بكر هذا ال الخالفات المذكورة أن تختلف الجهة، فيكون بعدة اعتبارات، فيقال: أول من أسلم من الرجال أب

ن أول من : إفإذا اختلف أهل العلم في أول من أسلم خديجة أو علي أو أبو بكر هل يقال لمن قال، خالف فيه
ذا قال :أسلم من الرجال أبو بكر يقال له أخطأت؟ ال  :يقال لهعلي الصبيان من أول من أسلم  :أخطأت؟ ال، وا 

بكر أو خديجة، وكذلك إذا قال: أول من أسلم مطلقًا  أخطأت، ال يمكن أن يرد عليه أبو :يمكن أن يقال له
أول من أسلم من النساء خديجة ال يمكن أن يرد عليه علي وال أبو بكر  :ال يمكن أن يرد عليه، إذا قيل ،خديجة

"ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن األرقاء ، الورع يقتضي هذا، ، وهذا هو األورع-رضي هللا عن الجميع-
 .، نعم، وهذا هو المناسب-رحمه هللا تعالى-آخر ما ذكر إلى  بالل.."

اثلة الليثي، قال علي بن ثم أبو الطفيل عامر بن و  ،فرٌع: وآخر الصحابة على اإلطالق موتًا أنس بن مالك
وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة، ويقال: آخر من مات بمكة ابن  المديني:

 :وقيل ،وكان آخر من مات بها، وقيل: سهل بن سعد ،ر، والصحيح أن جابرًا مات بالمدينةجاب :وقيل ،عمر
البصرة أنس، وبالكوفة عبد هللا بن أبي أوفى، وبالشام عبد هللا بن بسر بحمص، بالسائب بن يزيد، و

وبالجزيرة وبدمشق واثلة بن األسقع، وبمصر عبد هللا بن الحارث الزبيدي، وباليمامة الهرماس بن زياد، 
 .-م أجمعينرضي هللا عنه-العرس بن عميرة، وبإفريقيا رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن األكوع 

-خادم النبي  -رضي هللا عنه-أنس بن مالك  "آخر الصحابة موتًا أنس بن مالك": -رحمه هللا تعالى-يقول 
توفي سنة  ،-عليه الصالة والسالم-تأخرت وفاته بعد النبي و طالت به الحياة وتأخر،  ،-عليه الصالة والسالم

 ،وأجيبت الدعوة، وكثر ماله وولده ،-عليه الصالة والسالم-ثالث وتسعين عن مائة وثالث سنين، دعا له النبي 
لكنه ليس بآخر الصحابة موتًا على اإلطالق، بل آخر الصحابة موتًا على اإلطالق أبو الطفيل  ،وطال عمره

 -عليه الصالة والسالم-ن واثلة؛ ألنه توفي سنة عشٍر ومائة بعد مائة سنة، بعد قرن من مقالة النبي عامر ب
وتحقق هذا في أبي  ))ما من نفٍس منفوسة يأتي عليها مائة عام وهي على وجه األرض ممن هو اليوم أحد((

عشٍر ومائة، وهو آخر الصحابة سنة وغيره حيث توفي على القول المرجح عند الذهبي  ،الطفيل عامر بن واثلة
منهم من و  ،خمسين سنة -عليه الصالة والسالم-موتًا على اإلطالق، نعم من الصحابة من تأخر بعد النبي 

 ؟يش؟ كمنس أكثر من ثمانين سنة، أكثر من إتأخر أ ،سبعين ،تأخر ستين



 طالب:.......
 ؟ثالثة وتسعين
 طالب:.......

ذا أضفنا توفي سنة إحدى عشر، اثنين وثمانين سنة، و  -ه الصالة والسالمعلي-النبي و ثالثة وتسعين توفي،  ا 
إذا  ،كان عمره عشر سنين -عليه الصالة والسالم-لما جيء به إلى النبي من عمره  العشر التي قبل الهجرة

كثر أضفناها إلى الثالثة والتسعين صار عمره مائة وثالثة سنين، تجدون في بعض الكتب في سبل السالم في أ
 ما هي ستين. ،مائة وثالث سنين :صوابه ،وهو خطأ ،طبعاته قال: مائة وثالثة وستين

جابر،  :وقيل ،آخر من مات بمكة ابن عمر :قيلو يعني أبا الطفيل،  "فعلى هذا هو آخر من مات بها"يقول: 
رت وفياتهم، سهل بن سعد، كل هؤالء تأخ :وكان آخر من مات بها، وقيل ،والصحيح أن جابر مات بالمدينة

من مات بالمدينة ، آخر لكن مثل ما ذكرنا لو يحدد البلد صار األمر أيسر، آخر من مات من الصحابة بمكة
 .، نعميصير أضبط شوية ،إلى آخره

 شهادة غيره من الصحابة له، وتارةب ، وتارةوتارة بأخبار مستفيضة ،بالتواتر فرع: وتعرف صحبة الصحابة تارة
ذا قال المعاصر العدل: أنا سماعًا أو مشاهدًة مع المعاصرة، فأما إ -صلى هللا عليه وسلم-بروايته عن النبي 

كما لو قال في  ،حتمل الخالف، يعني؛ ألنه يخبر عن حكٍم شرعيا :فقد قال ابن الحاجب في مختصره صحابي
قال  -عليه وسلم صلى هللا-رسول هللا  ل خطأه في ذلك، أما لو قال: سمعتلهذا الحتما : هذا ناسخالناسخ

إذا  ،ونحو هذا فهذا مقبول ال محالة -صلى هللا عليه وسلم-أو كنا عند رسول هللا  ،أو رأيته فعل كذا ،كذا
 .-عليه الصالة والسالم-صح السند إليه، وهو ممن عاصره 

ف صحبة ، تعر هذا الفصل وهذا النوع بما تعرف به الصحبة -رحمه هللا تعالى-ختم اإلمام الحافظ ابن كثير 
بالتواتر، التواتر المفيد للعلم القطعي الضروري الذي يجد اإلنسان نفسه مضطرًا إلى تصديقه، ال  الصحابة تارة

شك أن من الصحابة من ال يخفى أمره على أحد، إذا مرَّ عليك ذكر عمر أو عثمان أو أبو هريرة أو أنس هل 
ومثلهم كثيٌر  ،؟ ال يمكن، بل ثبتت صحبة مثل هؤالءتحتاج أن تراجع كتب الصحابة لتنظر هل هو موجود أو ال

جدًا بالتواتر، وثبتت صحبة بعضهم باألخبار المستفيضة المشتهرة التي جاءت من طرق مما يدل على 
 صحبتهم.

إذا شهد له صحابي، تقدم  "تارة بشهادة غيره من الصحابة"، "-عليه الصالة والسالم-"تارة بروايته عن النبي 
بأنه صحابي قبل قوله؛ ألن هذا خبر  ي عن شخصكلهم عدول، أخبارهم مقبولة، فإذا أخبر صحابأن الصحابة 
تختلف به الرواية عن  ..،ويقبل خبر الواحد عند جماهير أهل العلم؛ ألن هذا مما يختلف به، وليس بشهادة

بد فيها من اثنين، وال تدخل بخالف الشهادة فال  ،ولو كان عبدًا أو امرأة ،الشهادة، الرواية يكفي فيها الواحد
 وال تقبل شهادة العبد في كثيٍر من األبواب. ،شهادة المرأة

عليه -إذا وصف النبي  ، مع المعاصرة"سماعًا أو مشاهدة -عليه الصالة والسالم-بروايته عن النبي  وتارة"
فأما إذا دلَّ على أنه لقيه،  -معليه الصالة والسال-دلَّ على أنه رآه، إذا صرح بأنه سمع النبي  -الصالة والسالم

ثقة مع إمكان قبول الدعوى، إذا  عن نفسه، والمسألة مفترضة في رجلأنا صحابي أخبر  :قال المعاصر العدل



 ،فهذا يخبر عن حكم شرعي كأنه ينقل خبر، كأنه ينقل خبراً هاه؟  ،نه صحابي: إاإلمكانفي وقت قال هذا الثقة 
ذا قلنا ،يقبل قوله :والمسألة مفترضة في ثقة قلنا ،عن نفسه إذا عاملناه معاملة الخبر يخبر : وهذا قول األكثر، وا 

 هذه دعوى ال بد أن يشهد له غيره. :نه يشهد لنفسه بهذه المنزلة فالشهادة ال بد فيها من اثنين، نقولإ
هذا  الناسخ: يعني؛ ألنه يخبر عن حكٍم شرعي كما لو قال في حتمل الخالفا"قال ابن الحاجب في مختصره: 

أو هذا الخبر ناسخ  ،هذا ناسخ، هذه اآلية ناسخة لتلك :إذا قال الصحابي الحتمال خطأه في ذلك" ناسخ لهذا
ذا دخل االجتهاد صار احتمال الخطأ واردًا، وحينئٍذ ال يقبل قوله ال سيما  ،لذلك الخبر يمكن يدخله االجتهاد، وا 

 مع المعارضة.
-أو كنا عند رسول هللا  ،قال كذا، أو رأيته فعل كذا -صلى هللا عليه وسلم- أما لو قال: سمعُت رسول هللا"

عليه -وهو ممن عاصره  ،مقبوٌل ال محالة، إذا صح السند إليه -فهو- ونحو هذا -صلى هللا عليه وسلم
 ."-الصالة والسالم

ممن  ..،نة مائة وعشرالصحبة وهو مولود بعد سادعى وعرفنا أنه ال بد من أن يكون الوقت ممكن، أما إذا 
يقال له: غير ممكن، فإذا قال: شخص سنة مائة  ،أو موجود بعد سنة مائة وعشر ،وفاته بعد مائة وعشر

أخبر بالحديث الصحيح  -عليه الصالة والسالم-كذبت؛ ألن النبي  :وخمسين وهو صحابي ادعى الصحبة نقول
فكيف يصدق من ادعى ذلك بعد الستمائة نعم،  ،رضأنه ال يبقى بعده بعد مائة سنة أحد ممن هو على وجه األ

من  ،هو صحابي، صدقه جماهير جمع غفير من الناس :قال ،وهذا أشرنا إليه سابقًا رتن الهندي بعد الستمائة
 :إن لم تكن هلوسة، بعد ستمائة يقول ،أوباش الناس والمساكين صدقوه، يعني هذا ال شك أنها دعوى باطلة

 ؟!صحابي
 طالب:.......

 ه.وافتراء فترجم له في الميزان وغيره من كتب الضعفاء، وبينوا كذبه
يؤخذ منه أن ما يفرق بين أنه ينقل كالم يريد  ،ثقة : أنا صحابي وكان عدلبالنسبة لمن قاليا شيخ طالب: 
 ؟وبين من يثبت لنفسه الصحبة ،الكالم

 يش يستفيد من إثبات الصحبة إلى نفسه؟إيه، لكن إ
 ......طالب: إذا كان

 استصحب هذا. المسألة مفترضة في ثقة
 نعم.أي طالب: 
 يش اللي يمنع هذا خبر يقبل خبره، لماذا؟ ألنه ال يترتب عليه فائدة مادية.وادعى أنه صحابي و  ثقة شخص

من فعله أو قوله أو  -عليه الصالة والسالم-أنا صحابي ألجل أن ينقل عن النبي  :طالب: لكن إن قال
 حدث..

 يد هو؟ويش يستف
يذكر أن الطالب: يثبت، بدل ما يذكر أنه روى عن صحابي إذا كان تابعي بدل ما يذكر أنه روى عن صحابي 

 ..رأى وعاصر وشاهد



أنت إذا افترضت المسألة في ثقة انتهت كل االحتماالت؛ ألن الثقة ما يمكن أن يدعي وهو كاذب انتفت الثقة ما 
أو يصف  : سمعتيصرح بأنه قال ،-عليه الصالة والسالم-نبي صار ثقة، وكون اإلنسان ينقل خبر عن ال

 وتقبل عنه. ،هو صحابي ال فرق؛ ألنها كلها أخبار :أو يقول -عليه الصالة والسالم-النبي 
ال ما يقبل؟  لو ادعى شخص أنه من أهل البيت يقبل خبره وا 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 حتى يأتي ببينة. ،يحرم من الزكاة وال يعطى من الفيء وجه، من ال، هو يمكن أن يصدق من وجه ويكذب

 طالب:.......
 يأتي ببينة أنه من أهل البيت. ،، وأما الفيء ال بد فيه من بينةهو ألن هذا بإقراره أسقط حقه من الزكاة بإقراره

 طالب:.......
أو ال يقبل؟ استفاض بين ه قوللكن لو استفاض عن شخص أنه من أهل البيت فنفى أنه من أهل البيت يقبل 

وبالنسبة  ،الناس أنه من أهل البيت عكس المثال السابق، ال يعطى من الزكاة إال ببينة أنه ليس من أهل البيت
 ، نعم؟للفيء هو أخرج نفسه

 طالب:.......
 إيه ناس يشهدوا، يشهدون أنه من أهل البيت وليس من أهل البيت باالستفاضة، على العموم هذه األشياء

هذا فالن ابن فالن تشهد له، لكن  طلع وأنت من ،باالستفاضة، إذا جاءك شخص يقول: اشهد لي أني ابن فالن
كتفى فيها حضر، إذًا مثل هذه األمور يما في أحد  ،أنت حضرت العملية التي بواسطتها وجد هذا الشخص

 باالستفاضة.
 :معرفة التابعيالنوع الموفي أربعين: 
وفي كالم الحاكم  ،التابعي من صحب الصحابي :قال الخطيب البغدادي، معرفة التابعي: النوع الموفي أربعين

ن لم يصحبه. ،ما يقتضي إطالق التابعي على من لقي الصحابي  وروى عنه وا 
عليه الصالة -لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطالق اسم الصحابي على من رآه و  :قلت

وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى خمس ، -صلى هللا عليه وسلم-شرف رؤيته و ة والفرق عظم ،-والسالم
وقيس  -رضي هللا عنه-وذكر منهم سعيد بن المسيب  ،أعالهم من روى عن العشرة فذكر أن ،عشرة طبقة

نذر بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن الم
وغيرهم، وعليه في هذا الكالم دخٌل كثير، وقد قيل: إنه لم يرِو عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي 

 وهللا أعلم. د: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف،حازم قاله ابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داو 
عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا  وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قواًل واحدًا؛ ألنه ولد في خالفة

من  ، وقيل: إنه لم يسمع من أحداختلف في سماعه من عمر، قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة
 وهللا أعلم. ، وكان آخرهم وفاة،العشرة سوى سعد بن أبي وقاص



من أبناء الصحابة كعبد  -سلمصلى هللا عليه و -هؤالء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي  قال الحاكم: وبين
: وأما عبد هللا بن أبي ن حنيف وأبي إدريس الخوالني، قلتهللا بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل ب

عليه  فحنكه وبرك -صلى هللا عليه وسلم-فلما ولد ذهب به أخوه ألمه أنس بن مالك إلى رسول هللا  ،طلحة
ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي  ،ن صغار الصحابة لمجرد الرؤيةموسماه عبد هللا، ومثل هذا ينبغي أن يعد 

نما ولد عند الشجرة وقت اإلحرام بحجة الوداع ،بكر الصديق  -صلى هللا عليه وسلم-فلم يدرك من حياته  ،وا 
وال رآه، فعبد هللا بن أبي  -صلى هللا عليه وسلم-حضر عند النبي ذكر أنه أُ إال نحوًا من مائة يوم، ولم يُ 

 وهللا أعلم. ،ة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكرطلح
وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدًا ابني مقرن في التابعين وهما صحابيان، وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا 

ولم يروه والخضرمة القطع فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من  -صلى هللا عليه وسلم-في حياة رسول هللا 
نحوًا من عشرين نفسًا منهم: أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن  ، وقد عدَّ مسلمبةالصحا

وقال ابن  وربيعة بن زرارة،ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحالل العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني 
هللا بن عكيم واألحنف بن الصالح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخوالني عبد هللا بن ُثَوب، قلُت: وعبد 

 قيس.
وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو؟ فالمشهور أنه سعيد بن المسيب قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل 

أهل مكة: عطاء  القرني، وقال بعضالبصرة: الحسن، وقال أهل الكوفة: علقمة واألسود، وقال بعضهم: أويس 
 بن أبي رباح.

رضي هللا -بعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى وسيدات النساء من التا
 .-م أجمعينعنه

زيد وخارجة بن ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز وهم: سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد 
 :عبد هللا بن عمر وقيلوعروة بن الزبير وسيلمان بن يسار وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة والسابع: سالم بن 

 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. :وقيل ،أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
فيهم، وكذلك ذكروا في  منهم من هو معدود آخرون كما أخرج  ،وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم

 ،يًا، وذلك بحسب مبلغهم من العلمالصحابة من ليس صحابيًا كما عدوا جماعة من الصحابة فيمن ظنوه تابع
 وهللا الموفق للصواب.

وتعريف التابعي قريب من تعريف الصحابي، ، في النوع األربعين: معرفة التابعين -رحمه هللا تعالى-يقول 
مؤمنًا به، وهنا من صحب الصحابي من المسلمين، وهنا ال  -عليه الصالة والسالم-الصحابي من رأى النبي 

رؤية، من صحب الصحابي أو لقي الصحابي إنما مجرد رؤية ال يكفي كما نبه على ذلك المؤلف يكفي مجرد ال
 .-رحمه هللا تعالى-

، يقول: الفرق -عليه السالم-: لم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي كما اكتفوا في إطالق الصحابي على من رآه قلت
 ،الصحبة، ألهمية هذا الوصفتثبت به  يعني الذي ،-عليه الصالة والسالم-في ذلك عظمة وشرف رؤيته 

بخالف رؤية الصحابي، فإنها إذا كانت مجرد رؤية  ،ولميزة هذا النعت الذي هو الصحبة اكتفوا فيه بالرؤية



على أن هذا ال أثر له في الواقع؛ ألنه ليس للتابعين  ًا،شخص تابعيال ال تكفي في إثبات كون للسيرة لمحة فإنها 
غيرهم، لكن أفضل من حتاط في أمرهم، التابعون مثل غيرهم إال أنهم في الجملة لي صحابةمن المنزلة مثل ما لل

لكنه ساءت سيرته ما ينفعه  ،هتافرض أنه صحب الصحابي وطالت صحب ..،على سبيل االنفراد الواحد منهم
 .يقال مثل هذا في الصحابي وال ،كونه تابعي

 :ما يلزم، نعم إن لم يوصف بالتدليس وقال ؟روايته عن الصحابةوأما بالنسبة للرواية فمجرد كونه تابعي تثبت 
وال يحمل على  ،وقد رأى جمعًا غفيرًا من الصحابة ،عن فالن محمول على االتصال، لكن قد يعرف بالتدليس

 كالحسن وغيره.من التابعين االتصال كمن عرف من المدلسين 
سم الصحابة إلى اثنتي عشر طبقة، وهذا تقسيم لم يسبق كما أنه ق "التابعين إلى خمسة عشر طبقة"الحاكم قسم 

"من الطبقة العليا من التابعين  "فذكر أن أعالهم"إليه، وعليه فيه مؤاخذات واستدراكات في معرفة علوم الحديث، 
أو "وذكر منهم سعيد بن المسيَّب" ، مع أن فيه مناقشات ومؤاخذات على كالمه هذا وأوهام روى عن العشرة"

"وقيس بن ب، لكن هو المشهور، المسيَّ  :كر عنه أنه دعا على من قالب المشهور الفتح المسيَّب، وقد ذ  المسي   
وأبا  -شقيق بن سلمة- "وأبا وائلعبد الرحمن بن م ل أو م ل، أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي" 
ال شك أنه عليه  لكالم دخٌل كثير""وعليه في هذا ايقول: ، رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن المنذر"

قاله ابن خراش،  ،وقد قيل: إنه لم يرِو عن العشرة من التابعين سوى واحد قيس بن أبي حازم"استداركات، 
 ا الواحد لم يسلم،يعني حتى هذ وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف"

 -رضي هللا عنه-ولد في خالفة عمر  -إنما- "ألنه بال شك قطعاً  وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق""
"قال الحاكم:  في سماعه من عمر أيضاً فهو لم يدركه، والخالف  ،في سنتين بقيتا أو مضتا من خالفة عمر

فكيف يذكره ممن روى عن  ،إذا كان الحاكم يقول: أدرك عمر فمن بعده أدرك عمر فمن بعده من العشرة"
 العشرة؟

 ..طالب:.....
إن كان من باب التغليب ممكن، لكن هذا توسع؛ ألن مثل هذا الكالم يترتب عليه حكم أنك إذا رأيت روايته عن 
أبي بكر وقد ذ كر فيمن روى عن العشرة ما تدقق في االتصال واالنقطاع، المقصود أن الحاكم هو الذي قال 

 .-رحمه هللا-ونقض كالمه  ،هذا
 رضي هللا عنه- العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاًة"من  "وقيل: إنه لم يسمع من أحد

 .-وأرضاه
من أبناء الصحابة كعبد  -عليه الصالة والسالم-قال الحاكم: وبين هؤالء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي "

"وأبي حنكه، ف -عليه الصالة والسالم-يعني جعله في التابعين مع أنه جيء به إلى النبي  هللا بن أبي طلحة"
عليه الصالة -أبو إدريس الخوالني ما رأى النبي  أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخوالني"

 لكنه ما رآه. ،-عليه الصالة والسالم-لكنه مخضرم، أدرك زمن النبي  -والسالم
صلى هللا عليه -ل هللا "قلُت: أما عبد هللا بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه ألمه أنس بن مالك إلى رسو

هو  "وسماه عبد هللا، ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة" دعا له بالبركة فحنكه، وبرك عليه" -وسلم



-قبل وفاة النبي  ،في حجة الوداع في آخر سنة عشر ،حرمأولى بالذكر من محمد بن أبي بكر الذي ولد في الم  
ذكر أنه نه عده بعضهم في الصحابة، وينبغي أن ال يعد؛ ألنه لم ي  بثالثة أشهر، مع أ -عليه الصالة والسالم

عليه -، نعم قرب أبي بكر من النبي -عليه الصالة والسالم-وال رآه النبي  ،-عليه الصالة والسالم-رأى النبي 
ما ك ،رآه، لكن سيرته ليست حميدة -عليه الصالة والسالم-يجعل هناك غلبة ظن أن الرسول  -الصالة والسالم

إما بالمباشرة أو السبب في مقتل  ،هو معروف، سيرة محمد بن أبي بكر ليست حميدة، هو شارك مع من شارك
نسأل -فال ينبغي أن يعد في الصحابة، لكنه  ،، على كل حال هو غير محمود السيرة-رضي هللا عنه-عثمان 

 قتل شر قتلة، من يذكر كيفية قتله؟ -هللا العافية
 طالب:.......

على كل حال أفضى إلى ما قدم، لكن عبد هللا بن أبي طلحة أولى  -نسأل هللا السالمة-حمار في جوف أحرق 
وال  -عليه الصالة والسالم-"ولم يذكروا أنه أحضر عند النبي : -رحمه هللا-يقول الحافظ ، منه في الصحبة

 .بكر، وهللا أعلم" رآه، فعبد هللا بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي
 ومعروف أوالد مقرن كم هم؟ وهما صحابيان" ،ذكر الحاكم: النعمان وسويد ابني مقرن من التابعين... "

 طالب:.......
 .-إن شاء هللا تعالى-اإلخوة  بيجي ذكرهم في

مات النبي  ،ومنهم عدد ولم يروه" -عليه الصالة والسالم-"أما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة النبي 
"والخضرمة: القطع كأنهم قطعوا عن نظرائهم  ، هؤالء مخضرمون وهم في الطريق إليه -عليه الصالة والسالم-

هؤالء قطعوا  -عليه الصالة والسالم-نظرائهم يعني من عاصرهم وشاركهم في الوجود في وقته  من الصحابة"
 عن هذا الوصف.

أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو هم من ًا:قد عد منهم مسلم نحوًا من عشرين نفس"
عثمان النهدي وأبو الحالل العتكي وعبُد خير بن يزيد الخيواني...، قال ابن الصالح: وممن لم يذكرهم مسلم 

 ؟وهناك أبو إدريس، وين أبو إدريس الخوالني أبو مسلم الخوالني عبد هللا بن ُثَوب"
 طالب:.......
الخوالني  -أيضاً -من سادات التابعين، ومثله أبو مسلم  معروف سيد م الخوالني عبد هللا بن ث وبهنا أبو مسل

 هللا المستعان.، هللا المستعان، اسمه: عائذ هللا بن عبد هللا
 ))الوي من طريقه: ر  -عليه الصالة والسالم-الذي وصل إليه كتاب النبي من  : وعبد هللا بن عكيم"قلت"

هؤالء من  "واألحنف بن قيس" -عليه الصالة والسالم-قبل وفاة النبي  ((يتة بإهاب وال عصبتنتفعوا من الم
 المخضرمين بال شك.

كل أهل بلد يفضلون من كان من أهل بلدهم من التابعين، أهل البصرة  "اختلفوا في أفضل التابعين من هو؟"
حكم  -رحمه هللا تعالى-ء، واإلمام أحمد يفضلون الحسن، وأهل الكوفة يفضلون علقمة، وأهل مكة يفضلون عطا

بأن أجلَّ التابعين سعيد بن المسيب، وال شك أنه من ناحية العلم والحفظ والضبط واإلتقان ال نظير له في 
 وقد التابعين، لكن أويس القرني صح الخبر عنه في صحيح مسلم، وهذه منقبة ال يشاركه فيها أحد من التابعين،



ح الخبر فيه مرفوع عن ، فما دام صيش؟ االستغفارإعلى جاللة قدره أن يطلب منه  -هرضي هللا عن-عمر أمر 
 فالقول المرجح أنه أفضل التابعين على اإلطالق. -عليه الصالة والسالم-النبي 

معروفة زوجة  سيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى""
 ؟ هاه؟، والسيادة هنا بالنسب-رضي هللا عن الجميع-الدرداء الكبرى فهي صحابية  ة، أما أمجيمأبي الدرداء ه

 ....طالب:..
وبنته حفصة  ،من سادات التابعين -محمد-حفصة بنت سيرين، سيرين مولى من سبي عين التمر، ابنه سيد 

ولو كان من أشراف  ،عنه ضاعومن تركه وتنكب  ،من عمل به ساد ،سيدة من سادات التابعين، لكنه الدين
  .، وهللا المستعانالناس، ولو كان من علية القوم لسفل بضياع الدين وتضييعه

مات إلى آخره، و  "من سادات التابعين: الفقهاء السبعة بالحجاز: وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد.."
 م ذكر الفقهاء السبعة؟ي فيه، من يضبط البيتين اللوتسعين جلهم في سنة الفقهاء سنة أربع

 طالب:.......
 هذا البيت الثاني: ،"فخذهم" هذا الثاني

 فخععععععععععععذهم عبيععععععععععععد هللا عععععععععععععروة  قاسععععععععععععمٌ 
 ج

 سعععععععععيد أبععععععععو بكععععععععٍر سععععععععليمان خارجععععععععة 
 ج

 هاه؟ أو هذا المقصود؟ ؟البيت األول ما تحفظوه
لنسخ من ليس منهم عدَّ بعضهم كما في بعض ا وقد عدَّ علي بن المديني في التابعي من ليس منهم""يقول: 

"وكذلك ذكروا في الصحابة من وهذه ال شك أنها أمور اجتهادية  "كما أخرج آخرون منهم من هو معدوٌد فيهم"
 ن ذكر في الصحابة وهو في الحقيقة ليس منهم.والقسم الرابع من اإلصابة في كل حرف م   ليس صحابيًا"

كونه مخضرم  ،كبر سنه ،لقربه من عصر الصحابةيعني  "كما عدوا جماعة من الصحابة فمن ظنوه تابعيًا"
 وهللا المستعان. ،وذلك بحسب ما بلغهم من العلم ،صحابي، وهو في الحقيقة ليس بفغلب على الظن أنه صحابي

 اللهم صل   وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
 
 


